
1 | S t r o n a  

 

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII            NNAASSZZEE  MMAARRKKII 

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

Oferta Festiwalu Sportów Zbójnickich / Zbójnicki team building    
 

 
Na jurgowskiej hali 

Ogienek sie pali 

Bedom sie zbójnicy 

Na zbój werbowali. 

 

 

 
 

Zbójnickie Group w dobie XXI wieku bazując na faktach historycznych i dużej wiedzy na temat szeroko pojętego zbójnictwa karpackiego opracowała 

unikatowy program eventu dla korporacji, klienta instytucjonalnego Festiwal Sportów Zbójnickich. To istny HIT sprzedażowy w roku 
2014!  Ponieważ nikt nie opracował do tej pory zasad i stylu sportów zbójeckich Zbójnickie Group ma duże możliwości i pole do improwizacji.  

Zabawy zbójnickie w dawnych czasach spełniały różnorakie funkcje, wśród których podstawowe to: funkcja rekreacyjna, społeczna, 

obrzędowo – magiczna.  

Tańce, uczty i zabawy wypełniały wolny czas, dawały odprężenie psychiczne po wymagających stałego napięcia akcjach, odwrotach, ukrywaniu się 
itp. 

Z kolei funkcja społeczna pojawia się w tych momentach, kiedy zabawa służy do podkreślenia odrębności grupy (np. taniec zbójnicki  

w karczmie), demonstrowania siły, sprawności, bogactwa. Zbójnicy chętnie popisywali się karkołomnymi, wymagającymi ogromnej wprawy i zręczności 

figurami zbójnickiego, płacili złotem muzykantom w karczmie itp. 

Co do trzeciej funkcji, obrzędowo-magicznej, przejawia się ona tylko w niektórych momentach i z reguły nie uświadamiają jej sobie sami zbójnicy. 

Przykładem może być zabawa na miejscu napadu, która przeradza się w prawie że magiczny obrzęd po zwycięstwie – np. taniec. Magiczny charakter 

zdają się mieć też niektóre teksty pieśni, brzmiące niekiedy jak zaklęcie czy modlitwa. 

Przewidziany czas trwania Festiwalu Sportów Zbójnickich: 5 h (z przerwami); 

Zabawy, konkursy sprawnościowe przeprowadzą zbójnicy ze zbójnickiej drużyny rekonstrukcyjnej Karpackie Zbóje. Skład grupy: harnaś 

(prowadzący), zbóje, góralki + kapela góralska, gawędziarz, baca, sędzia Wielki Zbój, DJ Janosik, przewodnicy górscy tatrzańscy, beskidzcy, 

GOPRowcy, ratownik medyczny, pilot wycieczek, obsługa techniczna (w tym akustyk). Około 20 / 25 os.  

     
Fot. Karpackie Zbóje w akcji!  

FORMUŁA / EGZAMINY ZBÓJECKIE / WERBUNEK DO KOMPANII ZBÓJNICKIEJ KARPACKIE ZBÓJE 

Fto się fce ze mnom bić, 
Moze sie sprógować, 

Bedom się mu kości 

W torbie marynować. 

 

W dawnych czasach członkiem zbójnickiej kompanii mógł w zasadzie zostać każdy, kto posiadał wymagane do tego predyspozycje. Kandydat 

musiał się wykazać dużą siłą fizyczną, umieć biegać, skakać, doskonale posługiwać się bronią, wykazać się odwagą, posiadać 

umiejętność działania w grupie, dotrzymywać danego słowa itp. Wszystkie te cechy zostały wyolbrzymione przez folklor słowny całych Karpat  

i zajęły ważne miejsce w micie zbójnickim, nadając tu postaciom zbójników cechy nadludzi.  

Typowym przykładem takiego wątku jest opowiadanie jak harnaś przyjmował do swojej bursy zbójeckiej nowych zbójników (popularny motyw na 
Podhalu i Spiszu). Przyjmowanemu do kompanii zbójeckiej Wojtkowi Błyskawicy harnaś każe podskoczyć między dwoma smreckami, 

jedną ręką odciąć ciupagą wierzchołek jednego drzewa, drugą równocześnie odstrzelić z pistoletu wierzchołek drugiego, a następnie 

poleca adeptowi ukraść woły ...grófowi ze dworu, ale zeby sie obeslo bez krwi i bez bitki. 

Nabór nowych członków do zbójnickich towarzystw odbywał się w zasadzie w dwojaki sposób: albo kandydaci na zbójników ubiegali się  
o przyjęcie do istniejącej już kompanii, albo też harnaś werbował nowych członków do swojego towarzystwa. Karpackie Zbóje podczas Festiwalu 

Sportów Zbójnickich przyjęli formułę werbunku nowych członków do kompanii zbójeckiej na podstawie licznych zadań 

sprawnościowych i umysłowych (logicznych). 

http://www.karpackigazda.pl/
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W całym folklorze słownym Karpat jednym z bardziej rozpowszechnionych motywów jest moment przyjmowania nowego członka do zbójnickiego 

towarzystwa. Kandydat był poddawany swego rodzaju egzaminowi, w czasie którego harnaś i pozostali członkowie grupy sprawdzali jego sprawność 

fizyczną, odwagę, wytrzymałość na ból itp.  

Popis ten obejmował strzelanie do celu, skoki, rzucanie nożem czy ciupagą, w niektórych relacjach mowa o braniu rozżarzonych węgli 

do ręki. Gdy harnaś werbował sam nowych członków do swojego towarzystwa, opierał się głównie na własnych obserwacjach i relacjach pozostałych 

zbójników o kandydacie. Propozycja harnasia, złożona osobiście lub za pośrednictwem któregoś z towarzyszy, uważana była za wielkie 
wyróżnienie i prawie nigdy nie była odrzucana. Kandydaci na zbójników, bez względu na to w jaki sposób znaleźli się w zbójnickim towarzystwie, 

składali przysięgę na ręce harnasia w obecności całej kompanii. 

Informacje techniczne: 

Uczestnicy imprezy będą podzieleni na kilka rywalizujących ze sobą grup z podobnym zakresem programowym. Interdyscyplinarny program 

Festiwalu Sportów Zbójnickich opierał się będzie na elementach rywalizacji sportowej, survivalu, zbójnickim programie rozrywkowym. 

Podczas imprezy organizowane będą dla uczestników gry, zabawy i konkursy zbójnickie z atrakcyjnymi nagrodami. Celem Festiwalu Sportów 

Zbójnickich jest zintegrowanie zespołu jak również nabycie cennej wiedzy o zjawisku zbójnictwa karpackiego i szeroko pojętej góralszczyźnie.  

Podczas Festiwalu Sportów Zbójnickich organizowane będą różne formy treningu sportowo – zbójnickiego, elementy  szkoły przetrwania, 

survivalu. Uczestnicy Festiwalu będą mogli uczestniczyć w zbójeckich śpasach, zbójeckich próbach, nauczyć się podstaw życia zbójnickiego, 

m.in. gotowania potraw regionalnych, wyrobu oręża zbójnickiego, budowy szałasu leśnego itd. Wszystko to okraszone jest doskonałym humorem  

i atmosferą, o którą dba zbójecka banda Karpackie Zbóje na czele z harnasiem Zbójnickiego Szlaku. 

Zwycięska drużyna zostanie uroczyście przyjęta do kompanii zbójeckiej Karpackie Zbóje. Będzie to dla drużyny wielkie wyróżnienie. Na końcu 

drużyna odczyta rotę przysięgi zbójeckiej.  

Zaprzysiężenie nowego zbójnika przez hetmana zbójnickiego będzie nie lada wydarzeniem. To bardzo uroczysta chwila, która odbędzie się po odbyciu 

wszystkich prób zbójeckich. Każdy nowy adept zbójeckiego rzemiosła złoży przed hetmanem uroczystą przysięgę, która będzie brzmiała następująco:  

„Ja przysięgam na topór gromowy wam i na twoją ciupagę, hetmanie, i wam, chwalebne towarzystwo, panowie zbójnicy. Będę was słuchać, harnasiu, 

 i wiernie towarzyszyć wam, bracia zbójnicy. Nic nigdy nie wydam, choćby mnie w pańskiej katowni nękano, ćwiartowano i palono. Gdybym przysięgi 

nie dotrzymał, niech mnie nie mija na ziemi i pod ziemią ten topór gromowy i ta broń zbójnicka. Tak niech się stanie. Hej”. 

Za udział w zbójeckich zabawach integracyjnych są przewidziane zbójnickie gadżety, nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty 

zbójnickie oraz zbójnicki dukat – na szczęście! Na specjalne życzenie możliwość zrobienia „zbójnickich glejtów pamiątkowych” dla uhonorowania 

najważniejszych postaci imprezy. 

Gwarantujemy, że właśnie Wasza impreza będzie pełna atrakcji i niezapomnianych zbójeckich wrażeń! Podczas tej imprezy w pełni się  zintegrujecie w 
tańcu i przy wspólnym suto zastawionym regionalnym jadłem stole. Waszą imprezę wzbogacimy o najlepszą muzykę góralską, śpiew, taniec i liczne 

dodatkowe zbójnicko – góralskie atrakcje! Hej! 

      
Fot. Pasowanie na zbójnika i frajerkę.  

Nasza impreza to gwarancja zadowolenia każdego uczestnika. Imprezę poprowadzi profesjonalny wodzirej po góralsku, zagra kapela góralska Karpackie 
Zbóje, a DJ Janosik poprowadzi folkowo – zbójecką dyskotekę z VIDEOKARAOKE. 

Zbójnicy planują kolejną wyprawę. Przyłączcie się do nich! Grupy integracyjne zapraszamy na Zbójnicki Szlak Przygody! Strzeżcie się, 

bo czekają Was ryzykowne przygody. Poznajcie zbójeckie obyczaje i nauczcie się góralskich tańców. Być może zdobędziecie zaufanie 

herszta i zostaniecie przyjęci do bandy. 

Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim 

łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej! 

      
Fot. Karpackie Zbóje podczas zbójeckich śpasów! 

 

 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/
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1. ROZBUDOWANE STANOWISKO - EGZAMINY ZBÓJNICKIE - HUMORYSTYCZNA ZABAWA FOLKLORYSTYCZNA 

 

Trochę historii… 

 

Powszechnie znany jest egzamin zbójnicki z ludowych obrazków na szkle malowanych. Według treści tego obrazka Janosik przyjął do siebie siuhaja, 

który potrafił tańczyć zbójnickiego, skakać ponad kocioł zawieszony nad watrą, a w skoku skrzyżować nogi i jedną ręką odstrzelić  

z pistolca wierzchołek smreka, drugą zaś ręką odrąbać ciupagą wierzch jedlicy. 

Szczegółowy opis zadania:  

Godziny Pomieszczenia wewnątrz hotelu Plener 

Godz. 10.00 Uroczyste otwarcie imprezy, konferansjer – Harnaś 

Zbójnickiego Szlaku wita zacnych Gości / 

uczestników Festiwalu Sportów Zbójnickich; 

Punkt medyczny, punkt informacyjny (hostessy – 

góralki: rejestracja uczestników gier na stanowisku 

startowym, wydawanie identyfikatorów, ulotek, 

gadżetów, akcesoriów zbójeckich, map terenu do 

zbójeckich questów) – rozpoczęcie imprezy, zbójecki 

catering, ustawianie samochodów na parkingu – 
ochrona. 

Godz. 10.15 

 

Godz. 10.00 – 15.00 

 

Informacja o wszystkich atrakcjach na imprezie 

oraz nawiązanie do tematu imprezy. 

 

Podział grupy (np. 100 osobowej na 5 zespołów 20 

osobowych). Uroczysty wystrzał ze zbójeckiej 

armaty, która brała udział w filmie „Prawdziwa 

historia Janosika” A. Holland i K. Adamik. Armatę 

odpala osoba ubrana w strój historyczny z bractwa 

kurkowego. Rozpoczęcie konkurencji 

plenerowych. 
 

Góralski catering www.goralskicatering.pl   

W przerwach pomiędzy blokami zabaw podawane 

będą zbójeckie przysmaki. 

 

Uwaga: Możemy udekorować iście po góralsku i 

zbójecku stoły z regionalnym jadłem. 

 

Możliwe góralskie menu! 

 pieczony prosiak z kaszą i kapustą, 
 wędzony pstrąg potokowy, podawany  

z ziemniakami pieczonymi w ognisku, 

 żurek z chlebem, 

 żurek staropolski z jajkiem,  

 zupa grzybowa z ziemniakami, 

 kwaśnica na świńskim ryju, 

 bigos zbójnicki z sarniną, 

 gulasz zbójnicki, 

 bogracz, 
 krupniok z grilla, 

 karczek z rusztu z podpiekaną cebulką, 

 świńska kita  (szynka) z kapustą  

i zasmażanymi ziemniaczkami, 

 kiełbasa do samodzielnego smażenia + dodatki 

(ketchup, musztarda, sosy,  chleb), 

 stek z grilla, 

 golonko z kapustą, 

 chleb ze smalcem i ogórkiem (pajda chleba ze 

smalcem, ogórek kiszony podawany z beczki), 
 chleb z bryndzą, 

 serek bacy z żurawiną, 

 pieczok z bryndzą,  

 zestaw sałatek i surówek, 

 góralskie słodkości: kołocz zbójecki z serem 

lub jabłkami, 

 chleb ze smalcem (ze szpyrkami) i ogórkiem, 

 łoscypek z żurawinką, 

 regionalna decha przysmaków  (sery, wędliny, 
boczek, serki wędzone). 

 wino grzane (Zbójeckie Grzane), 

 piwo grzane (Harnaś), 

 herbata ziołowa (herbata ze zielin), 

 herbatka z prądem, 

 kawa, herbata, 

 soki i napoje gazowane, 

 wódki regionalne (degustacje alkoholi 

regionalnych np. Kurwica, Przekurwica, 
Zbójecka Miodonka itp.). 

 

http://www.goralskicatering.pl/
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta%20_dekoracji_stolow_w_stylu_regionalnym_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta%20_dekoracji_stolow_w_stylu_regionalnym_karpackie_zboje.pdf
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Godz. 10.20 – 13.00 

Zabawy w hotelu / karczmy 
 

Ilość górali i zbójników z brygady Karpackie 

Zbóje przy konkurencjach – ok. 20 os. Czas 

trwania konkurencji w hotelu i w plenerze: ok. 3 h 

(z przerwami); 

 

Co do  konkurencji to sami wybierzemy te które 

najlepiej będą nadawały się do realizacji podczas 

Waszej imprezy. Podczas Festiwalu Sportów 

Zbójnickich Karpackie Zbóje rozdadzą atrakcyjne 
nagrody i góralskie gadżety ze Zbójnickiego 

Sklepu Internetowego na Allegro, poleją Gościom i 

uczestnikom zbójeckiej okowitki, a  na końcu 

wręczają zbójeckie glejty  (certyfikaty zbójeckie). 

PUNKTACJA: 1 punkt za każde dobrze wykonane 

zadanie lub konkurencje gdzie decyduje czas.  

 

Możliwe do przeprowadzenia konkurencje: 

 
 góralski quiz wiedzy o gwarze 

(przetestujemy waszą grupę ze znajomości gwary 

góralskiej. Będziecie musieli nam powiedzieć co to 

jest np. cucha, cerpok, wałaszka, smrek itp. 

Znajomość góralszczyzny polegać będzie m.in. na 

przetłumaczeniu na język literacki podane przez 

prowadzących wyrażenia gwarowe i odwrotnie: 

literackie na gwarowe). 

 
 Góralski quiz wiedzy o regionie w 

którym odbywa się impreza (pytania ze 

znajomości regionu, topografii, zabytków, historii, 

etnografii, geografii, flory i fauny); 

 

 motanie wełny na czas (łowijka włócki 

na cas, konkurencja dla kobiet); 

 

 obieranie ziemniaków na czas 

(konkurencja dla kobiet);  
 

 ubijanie piany po zbójecku (do 

konkurencji potrzebujemy parę – chłopa i babę, 

którzy na czas musza ubić białko w zbójeckiej 

misie. Decyduje szybkość wykonania zadania. Na 

końcu baba przechyla michę z pianą nad głowę 

chłopa i tutaj okaże się czy piana była dobrze 

ubita. Jeśli nie piana zleje się po jego głowie); 

 
 zagrywki na trombicie i rogu 

pasterskim (w tej konkurencji dowiemy się kto 

najlepiej umie zatrąbić w trombitę i róg pasterski. 

Trombita ma 2 metry długości, nie zdradzimy jaka 

jest technika gry na niej); 

 

 rozpoznawanie serów góralskich 

(należy po smaku i zapachu ze związanymi oczami 

rozpoznać podstawiane sery np. bunc, oscypek), 

 
 wybranie właściwej herbaty 

góralskiej (należy po smaku i zapachu ze 

związanymi oczami rozpoznać podstawione 

herbaty tj. herbata góralska ze spirytusem, 

herbata z rumem, herbata z zielin), 

 

 zbójnickie śpiewanie (drużyny 

otrzymują tekst piosenki góralskiej, którą muszą 

wspólnie zaśpiewać); 
 

 jedzenie oscypków na czas (o 

wygraniu tej konkurencji decyduje ilość 

zjedzonych oscypków przez chłopa i babe); 

 

 wybór zbójnika wieczoru i 

najśwarniejszej góralki oraz cepra i ceperki! 

 

 złożenie uroczystej przysięgi 

zbójnickiej (harnaś odczytuje przysięgę ze 
zbójeckiego glejtu); 

 

 pasowanie ciupagą lub palicą na 

zbójnika i frajerkę; 

Zabawy w plenerze: 
 

Ilość górali i zbójników z brygady Karpackie 

Zbóje przy konkurencjach – ok. 20 os. Czas trwania 

konkurencji w hotelu i w plenerze: ok. 3 h (z 

przerwami); 

 

Co do  konkurencji to sami wybierzemy te które 

najlepiej będą nadawały się do realizacji podczas 

Waszej imprezy. Podczas Festiwalu Sportów 

Zbójnickich Karpackie Zbóje rozdadzą atrakcyjne 
nagrody i góralskie gadżety ze Zbójnickiego Sklepu 

Internetowego na Allegro, poleją Gościom i 

uczestnikom zbójeckiej okowitki, a  na końcu 

wręczają zbójeckie glejty (certyfikaty zbójeckie). 

 

PUNKTACJA: 1 punkt za każde dobrze wykonane 

zadanie lub konkurencje gdzie decyduje czas.  

 

Możliwe do przeprowadzenia konkurencje: 
 

 specjalne przywitanie zacnych Gości 

palicą / ciupagą przez zbójnika, góralskie 

opowieści oraz rubaszne gadki; 

 

 zawody na góralskich nartach (2 pary 

góralskich nart 3 osobowych. Wybieramy 2 x 3 

osoby z danego 20 os. teamu, które walczą o 

najlepszy czas spośród 5 drużyn i rywalizują o 
pierwszeństwo w zbójeckim torze przeszkód. Liczy 

się synchronizacja ruchów zawodników, których 

stopy są włożone w specjalne skórzane pasy 

doczepione do nart. Zwycięża ta drużyna która 

najszybciej przejdzie na nartach dany odcinek 

zbójeckiego toru przeszkód);  

 

 picie zbójnickiej okowitki na czas  

z drewnianej narty (tzw. synchroniczne picie 

zbójeckiej palinki); 
 

 wbijanie ciupagą wielgachnych 

gwoździ do pnia smreka (decyduje ilość uderzeń 

ciupagą w gwoździa. Zwycięża ten, który najmniej 

razy uderzył ciupagą gwoździa i do końca go wbił  

w pień); 

 

 rozbijanie ciupagą orzecha włoskiego  

(z zamkniętymi oczami i z okrętką); 
 

 zbójecki pokaz siły / spacer drwala / 

spacer zbójnika (przenoszenie na czas pni drewna 

które zawieszone są na specjalnych łańcuchach. 

Waga każdego z pni to około 15 kg. O zwycięstwie 

decyduje która z drużyn zdobędzie najlepszy czas w 

tej konkurencji); 

 

 turniej cięcia drzewa na czas (piła 

twoja moja. 2 osoby z grupy mają za zadanie w jak 
najkrótszym czasie przeciąć drewniany kloc smreka 

za pomocą piły moja-twoja). 

 

 gazdowski test - próba na układanie 

kopy i robienie powrozu z siana (konkurencja 

letnia); 

 

 rzut drwala (konkurencja dla 

najsilniejszego przedstawiciela z drużyny, polega na 
rzucaniu drewnianym drągiem na odległość.  

O zwycięstwie decyduje odległość rzutu); 

 

 rzut podkową do celu (konkurencja 

polega na wrzuceniu do wiklinowego kosza jak 

największej ilości końskich podków); 

 

 trafienie i rozbicie wałkiem jajka 

toczącego się po lekko pochylonej stolnicy, im 

mniej uderzeń, trym lepiej (konkurencja dla bab). 
 

 skoki przez zbójecką watrę (decyduje 

pomysłowość uczestników. Do dyspozycji mamy 

różne akcesoria zbójeckie, z którymi można zrobić 

skok przez zbójecką watrę); 

 

http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.karpackiezboje.pl/
http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
http://www.zbojnickisklep.na.allegro.pl/
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 strzelanie ze zbój - procy do celu  

– (potrzebujemy 2 delegatów – babę i chłopa  

z każdej drużyny. Każdy zawodnik z drużyny ma do 

dyspozycji dwa strzały do celu, w postaci balonów. 

Za każdy udany strzał przyznawane są punkty dla 

drużyny); 

 

 rzuty toporkiem do celu (decyduje 

celność rzutu specjalnym tomahawkiem zbójeckim 

do drewnianej tarczy); 
 

 przeciąganie liny po zbójecku 

(decyduje która drużyna jest silniejsza i przeciągnie 

linę na swoja połowę placu);  

 

 strzelanie z bata; 

 

 nauka władania cepem; 

 
 unoszenie zbójeckiej karkoski 

(decyduje ilość podniesień nad głowę); 

 

 siłowanie na rękę; 

 

 duzo insych psyjemności (możliwe do 

zrealizowania inne zbójnickie konkurencje w 

zależności od kondycji psycho-fizycznej grupy); 

 
 dla najwytrwalszych chrzest góralski, 

golyni w dybach zbójeckich i wytrzaskanie dupy 

przez zbójecki dupochlast!  

 

 wspólne pamiątkowe zdjęcie 

uczestników z Karpackimi Zbójami; 

 

UWAGA: Jeżeli któryś z elementów nie został 

wykonany poprawnie – powrót na miejsce startu i 

powtórzenie próby, ale czas biegnie. 

Godz. (do ustalenia) 

 Dodatkowe atrakcje (wiosna/ lato/jesień): 

 

Możliwe do przeprowadzenia dodatkowo płatne 
atrakcje:   

 

 pokazy wyrabiania oscypka 

 

 pokaz strzyżenia owcy 

 

 zagroda z owcami 

 

Godz. (do ustalenia) 

Dodatkowe atrakcje (całoroczne): 

 

Możliwe do przeprowadzenia dodatkowo płatne 
atrakcje:   

 

 warsztaty regionalne z zakresu strojów 

ludowych 

 

 dyskoteka z DJ Janosikiem + góralskie 

karaoke 

 

 pokaz mody folkowej 

 
 zbójnicki spektakl 

 

 wypożyczenie sprzętu estradowego i 

oświetlenia 

 

Dodatkowe atrakcje (całoroczne): 

 

Możliwe do przeprowadzenia dodatkowo płatne 
atrakcje:   

 

 profesjonalny napad zbójnicki + góralskie 

śpasy 

 

 zbójnicy przy ognisku 

 

 folkowo – zbójecka fotobudka 

 

 stanowisko rzeźbiarza ludowego 
 

 występ gawędziarki ludowej 

 

 bicie zbójnickiej monety 

 

 inscenizacja wieszania Janosika na szubienicy 

 

 występ gawędziarza – multiinstrumentalisty – 

Jacentego Ignatowicza – Finalisty programu 
mam Talent z TVN. 

 

 występ dudziarza na dudach żywieckich 

 

 występ heligonistek ze Słowacki lub z Beskidu 

Żywieckiego 

 

 wystrzał ze zbójeckiej armaty 

 

http://karpackiezboje.pl/oferta/letnia/Kurs_robienia_zbojnickiego_oscypka_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/letnia/Oferta_pokazu_strzyzenia_owcy_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/letnia/Zagroda_z_owcami_na_twojej_imprezie_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Warsztaty_regionalne_z_zakresu_strojow_ludowych_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Warsztaty_regionalne_z_zakresu_strojow_ludowych_karpackie_zboje.pdf
http://www.karpackiezboje.pl/?id=204
http://www.karpackiezboje.pl/?id=204
http://www.karpackiezboje.pl/?id=200
http://www.karpackiezboje.pl/?id=206
http://www.karpackiezboje.pl/?id=206
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/integracyjna_z_profesjonalnym_napadem_zb%C3%B3jnickim_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/integracyjna_z_profesjonalnym_napadem_zb%C3%B3jnickim_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Zb%C3%B3jnicy_przy_ognisku_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Oferta_Fotobudki_%20na_imprezy_firmowe_wesela_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Stanowisko_rzezbiarza_ludowego_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/Wyst%C4%99p_gaw%C4%99dziarki_artystki_ludowej_Anny_Dunat_karpackie_zboje.pdf
http://karpackiezboje.pl/oferta/caloroczna/bicie_zbojnickiej_monety_atrakcja_turystyczna_karpackie_zboje.pdf
http://www.karpackiezboje.pl/?id=209
http://www.karpackiezboje.pl/?id=203
http://www.karpackiezboje.pl/?id=203
http://www.karpackiezboje.pl/?id=203
http://www.karpackiezboje.pl/?id=202
http://www.karpackiezboje.pl/?id=199
http://www.karpackiezboje.pl/?id=199
http://www.karpackiezboje.pl/?id=210
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Godz. (do ustalenia) 

 Dodatkowe atrakcje (zimowe) 
 

Możliwe do przeprowadzenia dodatkowo płatne 

atrakcje:   

 

 strzelanie z bata 

 

 występ grupy kolędniczej – Dziadów 

Żywieckich / Jukacy 

 

 

Godz. (do ustalenia) 

 Kiermasz sztuki ludowej: 
 

Karpackie Zbóje dysponują góralskimi 

budkami  

w których uczestnicy, goście imprezy będą mogli 

zakupić m.in.: 

 

 gadżety góralskie i zbójnickie 

 

 serki góralskie 

 
 góralskie i folkowe stroje ludowe 

 

 liczne atrakcje dla dzieci (plac zabaw i in.) 

 

3 STANOWISKO – ZBÓJNICKI QUEST – POSZUKIWANIA JANOSIKOWEGO SKARBU 

Czas zabawy: 2 h (godz. 13.00 – 15.00) 

 

Skarb harnasia Janosika to emocjonująca gra terenowa, którą Karpackie Zbóje są w stanie przeprowadzić  

w dowolnym miejscu (np. przy terenie hotelu). Czeka na Was mnóstwo eXtremalnych wrażeń, pozytywnych emocji, 

zbójeckiej adrenaliny i zaskakujący finał zabawy! Karpackie Zbóje dzielą zacnych Gości (np. 100 os na 5 kompanii 

zbójeckich po 20 os). mających za zadanie odnaleźć zbójecki skarb ukryty przez przebiegłego harnasia Janosika.  

Każda grupa wybiera przywódcę oraz wymyśla nazwę zespołu. Uczestnicy muszą wykazać się współpracą, 

zdyscyplinowaniem i szybkim podejmowaniem decyzji. 

 
Janosik jak to na hetmana zbójnickiego przystało został w końcu schwytany za swe niecne rabunki  

i powieszony na pośrednie żebro na haku w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja). Przeczuwając swój koniec  

w kazamatach więziennych, gdzie był więziony długie dni, napisał list dla swoich kompanów z cennymi wskazówkami, gdzie 

ukrył legendarny skarb. List odnaleziony przez strażnika zamkowego trafił do zbójników. Zbójnicy dowiedziawszy się jak 

drogocenny jest to skarb utworzyli rywalizujące ze sobą grupy, mające na celu jak najszybsze odnalezienie cennego 

łupu na podstawie wskazówek umieszczonych w liście. Każdy z uczestników imprezy integracyjnej, który skusi się na tego 

typu atrakcje, będzie mógł poczuć zbójnicki klimat z czasów najsłynniejszego karpackiego zbójnika Juraja Janosika. 

 

 
Fot. Poszukiwania skarbu harnasia zimą. 

 

Do każdego zbójnickiego zespołu przydzielony zostaje instruktor z górskim odbiornikiem GPS, uczestnicy zostają przeszkoleni z zakresu obsługi tego 

urządzenia. Do dyspozycji zespołu oddamy również bardzo dokładną topograficzną mapę terenu. Instruktor pokonuje trasę wraz z grupą i służy 

pomocą w awaryjnych sytuacjach. Aby dotrzeć do kolejnego punktu uczestnicy posługują się GPS-em i mapą. Na zawodników czekają zadania, za które 

zdobywają punkty. Gdy zbój - zabawę robimy zimą to za pomocą detektora lawinowego i sond lawinowych drużyny muszą odnaleźć wskazówki, 
poza tym czekają na nich zadania logiczne. W punktach kontrolnych uczestnicy marszu będą też udzielać pierwszej pomocy i uczestniczyć  

w pokazie ratownictwa górskiego. Szukanie Skarbu Janosika to idealny pomysł na integrację i pracę w zespole. 

 

 
                                                      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fot. Poszukiwania skarbu harnasia latem. 
 

 

 

 

 

 

http://www.karpackiezboje.pl/?id=224
http://www.karpackiezboje.pl/?id=223
http://www.karpackiezboje.pl/?id=223
http://www.karpackiezboje.pl/?id=211
http://www.karpackiezboje.pl/?id=207
http://www.karpackiezboje.pl/?id=205
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PORADNIK POSZUKIWACZA ZBÓJNICKICH SKARBÓW PODCZAS ZBÓJNICKIEGO QUESTU 

 

Wiele miejscowości rozrzuconych po Karpatach, mają swoje własne opowieści, bajki i legendy  o zbójnikach. Poszukiwacz zbójnickich 

skarbów powinien koniecznie zaopatrzyć się w odpowiednie zbójnickie zioła. Jest tych magicznych ziół kilka gatunków. Każde z wymienionych niżej ziół 

ma swoje specjalne właściwości. 

 

DYPTANT – nie wolno go wykopywać za pomocą żelaza, a tylko laski wykonanej z drzewa jasionowego. Korzeń tej rośliny ma moc odganiania węży. Od 

dotknięcia nim taka „gadzina” natychmiast zdycha. Strzały, kule i inne ostre narzędzia w ciele bez boleści wyciąga i doskonale goi. Zamknięte zamki bez 

klucza otwiera. Poszukiwacz musi jednak bardzo uważać, bo jest to kapryśna roślina. Aby zachowała moc należy schować ją do ołowianej  lub cynowej 
szkatułki, bardzo szczelnej. Aby dyptant znaleźć, trzeba posiać róg jeleni, zawieszony na sznurku, gdyż przyciąga on to ziele jak magnez. 

 

LUNARIA – ziele to pojawia się na łąkach koło strumieni, rośnie nisko, najczęściej z jednego grubego korzenia wyrasta 25 mniejszych odnóg. Lunarię 

należy kopać tylko 30 września. Są też tacy, co twierdzą, że roślina jest widoczna tylko nocą. Ziele to ma szereg właściwości: kiedy szukający skarbów 

umieści je na gołym ciele, pod ubraniem, nie zaszkodzą mu złe duchy; nosząc je przy sobie skarb znajdzie. Roślina ta pomaga też uwięzionym wyjść z 

więzienia, otwiera wszystkie zamki, kłódki, łańcuchy, dyby, okucia, rozwiązuje sznury i powrozy. 

 

Oprócz tego: 

 
 zamienia każdy metal w drogocenne złoto, 

 bezboleśnie usuwa ząb, 

 chroni przed postrzałem z broni palnej, 

 jego kwiat włożony do ust powoduje, że przychodzą na myśli wszystkie skarby i odsłaniają swoje tajemnice, 

 jeżeli użyjesz listka ziela jako kadzidełka i okadzać nim będziesz przed wschodem słońca, to przyjdą dobre duchy i będziesz mógł z nimi rozmawiać, 

 miazga rośliny włożona do źródlanej wody daje ludziom miłość, 

 liść włożony do buta lub położony na głowie, powoduje wygranie spraw sądowych.                                                         

 

Kiedy już znalazłeś czarodziejskie ziele, spojrzyj uważnie na kalendarz i wybierz dni, w których rozpoczniesz poszukiwanie skarbów. Wykorzystuj dni, 

kiedy złe duchy od skarbów odstępują. 
 

A oto te dni : 

 

 Trzech Króli, od północy do północy, 

 Wielki Piątek, cały, 

 Wielki Tydzień, cały, 

 Dzień św. Trójcy, cały, 

 Dzień św. Krzysztofa i Jakuba, cały, 

 Dzień Wszystkich Świętych, cały, 
 Wigilia Narodzenia Pana Jezusa, cały. 

 

Są także dni wybrane, w które się „skarby szukać i kopać dadzą” : 

 

 w styczniu : 1- 5, 15, 16, 

 w lutym : 1, 2, 3 

 w marcu : 1, 2, 3 

 w maju : 15, 17 

 w październiku : 4, 15, 16, 22. 

 
Przed nami jeszcze szereg zabiegów przygotowawczych. Jeżeli bardzo chcemy znaleźć skarb, musimy przygotować miksturę, dodając: olejku  

z białego maku, saletry, soli białej, sadła wężowego, skóry z wylenionego węża. Porządnie wymieszać, maść zrobić i nią dłonie posmarować. Kiedy już 

jesteśmy zaopatrzeni w cudowne zabezpieczenia, badamy skrupulatnie obszar, na którym mamy przeprowadzić poszukiwania. W tym celu czytamy 

stare dokumenty, księgi, legendy, przeglądamy mapy, a przede wszystkim szukamy znaków, które wskażą nam ukryte skarby. 

  

 

ZNAKI  PROWADZĄCE  DO  MIEJSCA  UKRYCIA  ZBÓJNICKIEGO  SKARBU: 

 

 
 
Znak taki może oznaczać, iż niedaleko znajduje się tajemne przejście, mostek skalny. 

 

 

 
 

 

Takim znakiem oznacza się przejścia, górę lub otwór skalny.  

 

 
 

 

Znak ten może oznaczać strome wejście lub zastępuje strzałkę kierunkową. 
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Ten znak umieszczany jest bardzo nisko, tuż nad ziemią. Poszukiwacz musi tak długo kruszyć skałę, aż otworzy się głęboka dziura w ziemi. 

 

 

 
 

Poszukujący musi znaleźć i przejść co najmniej dwie dziury. 

 

 
 

Wskazuje skałę lub inne zamknięcie, które poszukujący musi otworzyć lub odwalić. 

 

 
 

Po wykonaniu zapisanych czynności, dzięki temu znakowi otworzy się tajemne okno. 

 

 
 

Krata oznacza miejsce, gdzie ukryta jest dalsza, kolejna wskazówka. 

 

 
 
Znak najczęściej wskazujący kierunek poszukiwań. 

 

 
Określa najczęściej miejsca głębokiego wodospadu, niebezpiecznego przejścia, głębokiej przepaści, rozpadliny. 

 

Poszukujący musi koniecznie zaopatrzyć się w różne „świątobliwości”: świecę, magiczne kierpce Janosika, zbójecką wałaszkę, poświęcone węgle do 

zapalenia światła, dzwonek, wodę i kredę święconą, księgę zaklęć, ziółka święcone do kadzenia, magnez, wężowe sadło, szpilki, młotek, kamyczek 

(sprawi, że gdy weźmiesz go do ust stajesz się niewidzialnym), lornetkę.  

 

Zaopatrzony we wszystkie akcesoria, wyuczony zaklęć, trzymając w ręku mapę i sporządzony opis miejsca, wyruszasz na poszukiwania 

zbójeckiego skarbu Janosika!  
 

Ale to nie wszystko! Gdy już zaopatrzycie się w zbójeckie akcesoria, poznacie tajemnicze znaki, które doprowadzą Was do zbójeckiego 

skarbu musicie odpowiedzieć jeszcze na liczne pytania. 

 

QUESTY DO ROZWIĄZANIA PRZEZ KAŻDĄ Z 5 DRUŻYN 

 

ZADANIE 1 

 

Na czele każdej zbójeckiej kompanii stał herszt, który przewodził grupie, przydzielał zadania, decydował o przebiegu akcji i podziale łupów. Zwykle 
zostawał nim kandydat, który już wcześniej „terminował” w zbójnickim towarzystwie. 

 

MIEJSCE: DRZEWO (BUK) 

 

Zadanie: 

 

Przy tajemniczym buku spotkasz ducha zbójnickiego kronikarza – Andrzeja Komonieckiego. Dowiedz się od niego i zanotuj: 

 

 Jak w Beskidach i na Podhalu nazywano przywódcę grupy zbójników? 
 Wymień co najmniej 5 sławnych hetmanów zbójnickich w Karpatach; 

 W jaki sposób i w jakich miejscach zbójnicy chowali zrabowane zbójeckie skarby? 

 Jakie były powody powstania zbójnictwa i jakie znaczenie dla zbójników miało drzewo (buk)? 

 Kim były frajerki lub lubaski? 

 

 

Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 
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ZADANIE 2 

 

Najsłynniejszym zbójnikiem karpackim był Janosik. Postać sprawiedliwego harnasia, który bronił uciśnionych, związana jest z terenem Małej Fatry 

na Słowacji. Legendy karpackie przechowują także pamięć o innych słynnych hersztach zbójnickich grasujących w niedostępnej prastarej puszczy 

karpackiej. 

 

MIEJSCE: DRZEWO (BUK) 

 

Zadanie: 
 

Wysłuchaj opowieści zbójnickiego kronikarza o najciekawszych bohaterach beskidzkich legend i zanotuj: 

 

 Gdzie urodził się Janosik i jak brzmiało jego pełne imię i nazwisko? 

 Wymień co najmniej 3 słynnych słowackich zbójników; 

 W którym roku i w jakich okolicznościach zakończył swój żywot? 

 Przez ile lat zbójował i w jakich filmach można go zobaczyć?  

 Jacy polscy poeci zainspirowani tematyką zbójnictwa karpackiego pisali o Janosiku? 

 
Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 

 

 

ZADANIE 3 

 

Zbójnik różnił się od zwykłych zjadaczy chleba nie tylko cechami charakteru: „żyłką awanturniczą”, siłą i odwagą. Każdego zbójnika wyróżniał strój – 

wzorowany na ludowym, ale bogatszy i bardziej dekoracyjny. Przewaga elementów ozdobnych miała świadczyć o tym, że zbójnik na co dzień prowadził 

taki tryb życia, na jaki pozostali mieszkańcy wsi mogli sobie pozwolić tylko od święta. Podkreślano przez to zamożność, która pozwalała zbójnikom na 

życie bez konieczności trudzenia się codzienną pracą. 

 
MIEJSCE: DYBY ZBÓJNICKIE 

 

Zadanie: 

 

Przy zbójeckich dybach spotkasz prawdziwego zbójnika i góralkę. Dowiedz się od nich i zanotuj poniżej: 

 

 Z jakich elementów składa się strój góralski i zbójnicki? 

 Które elementy stroju góralskiego noszone są na co dzień, a które z nich mają charakter odświętny? 

 Skąd się wzięły muszelki na góralskim kapeluszu górala podhalańskiego? Jakie były wcześniejsze ozdoby kapelusza? 
 Jakie funkcje spełniał pas zbójnicki, nóż zbójnicki i ciupaga lub palica? 

 Jakie funkcje spełniały wg legendy kierpce Janosika i jego koszula oraz włosy? 

 

Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 

 

ZADANIE 4 

 

Poza swoją główną działalnością zbójnicy prawie cały czas spędzali na zabawach, ucztowaniu i tańcach. Bawili się we własnym gronie albo też 

niespodziewanie wpadali do karczmy i włączali się do zabawy. Popisowym tańcem był tzw. zbójnicki, wymagający niebywałej zręczności  

i doskonałego opanowania wyczynowych figur. 
 

MIEJSCE: ZBÓJECKA SZUBIENICA 

 

Zadanie: 

 

Naucz się podstawowych kroków i figur tańca zbójnickiego. Zadaniem uczestników podzielonych na 5 drużyn po 20 osób będzie nauka tańca 

zbójnickiego – czyli skomplikowanego tańca orężnego tańczonego przez zbójników. Wspólna nauka poszczególnych figur tańców góralskich na wesoło. 

Nie jest to zadanie łatwe, bowiem taniec zbójnicki należy do najtrudniejszych tańców w Karpatach. Umieją go tańczyć jedynie bardzo sprawni i silni 

fizycznie mężczyźni.  

 

 

 

Nasza brygada zbójecka Karpackie Zbóje na początku wykona dynamiczny program złożony z najpopularniejszych tańców góralskich 

(zbójnicki z ciupagami, hajduk, obyrtka, koń – wybierzemy najlepszy z nich dopasowany do kondycji psycho – fizycznej grupy). W naszym programie 

znajdzie się nauka tańca góralskiego na wesoło! Do najłatwiejszych na pewno one nie należą ale nasi goście mają niepowtarzalną okazję spróbowania 

swoich sił w skokach przez kapelusz, skokach przez ciupage, obyrtkach i innych figurach góralskiego tańcowania. Tańców uczyli będą zbójnicy, górale, 
góralki, którzy przez lata byli członkami Regionalnych Zespołów Pieśni i Tańca. Ta konkurencja to  wspaniała zabawa łącząca przyjemne z pożytecznym  

i bardzo integrująca zespół.  

Krótka charakterystyka tańca 

 

Taniec zbójnicki oparty jest na schemacie: wstęp, właściwy zbójnicki, zakończenie. W tańcu zbójnickim tańczy grupa mężczyzn wykonująca te same 

układy taneczne. Jeden z mężczyzn wydaje polecenia tzw. komendy. W zbójnickim tańczy się: zwykłą, bitke, po dwa krzesane, popod nogę, 
hajduka, w pięty, klaskany i inne. Taniec zbójnicki kończy się ozwodną i zieloną. 
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Trochę historii… 

 

Wyłącznie we własnym gronie zbójnicy bawili się na śródleśnych polanach, w miejscach gdzie mieli swoje tajemnicze kryjówki. Przede wszystkim tańczyli i 

śpiewali, z radości pili nawet przez dwie doby, przy tej okazji urządzali zapasy i inne próby sprawności fizycznej i umijali sobie czas opowieściami o swoich 

wyczynach, o działalności innych burs zbójnickich, rzucali do celu nożem, grali w kości, którą to grę mogli rozpowszechnić członkowie kompanii zbójeckich 

służący niegdyś w wojsku austriackim. Zbójnicy zwykle kończąc swoje uczestnictwo w zabawie, tańczyli sami zbójnickiego. Hasło do tańca dawał 

harnaś wychodząc na środek izby lub polany i gwizdem przywoływał towarzyszy. Naśladowanie tańca zbójnickiego, podobnie jak stroju, uważane było w 

tradycyjnej kulturze chłopskiej za niewłaściwe głównie dlatego, że zbójnicy traktowani byli jako niedościgły wzór, jako rodzaj uprzywilejowanej grupy, do 

której przynależność była wyróżnieniem, a w niektórych wypadkach wręcz stanowiła konieczność, aby chłopak mógł zostać uznany przez społeczność 
wiejską za mężczyznę. Mamy tu do czynienia ze zbójnictwem jako rodzajem inicjacji, funkcjonującym na tych samych zasadach co obrzędy inicjacyjne w 

innych kulturach. 

 

ZADANIE 5 

 

W czasie pobytu we wsi zbójnicy jedli to, co wszyscy mieszkańcy. Gdy zaś zachodziła potrzeba ukrywania się, musieli poprzestać na tym, co 

przechowywali w rozmaitych kryjówkach. Podstawą jadłospisu było wówczas to, co udało się zdobyć podczas rabunku lub an halach wypasowych w 

górach. 

 
MIEJSCE: TRÓJNÓG Z KOCIOŁKIEM ZBÓJNICKIM 

 

Zadanie:  

 

Przy trójnogu z kociołkiem zbójeckim spotkasz bacę. Dowiedz się od niego i zanotuj: 

 

 Jakie były ulubione przysmaki zbójników; 

 Czy zbójnicy używali po0dczas uczty swoich sztućców? Jeśli tak to dlaczego? 

 W jaki sposób przechowywali żywność aby była długo zdatna do spożycia? 

 Jakich metod w górach używali zbójnicy aby ugotować strawę? 
 

Pilni słuchacze otrzymają pamiątkową zbójnicką pieczęć. 

 

Wykonaliście wszystkie zadania? Wróćcie do punktu startu. Jeżeli wykonaliście je prawidłowo, otrzymacie pieczęć uprawniającą do 

udziału w finale. Powodzenia życzy zespół Zbójnickie Group! 

 

 

Cena - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 

 
 terminu i miejsca imprezy; 

 ilości osób biorących udział w imprezie; 

 czasu trwania imprezy (5 h); 

 dodatkowych atrakcji; 

 

Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 

regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych 

postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby 
ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej! 

 
Rezerwacja Festiwalu Sportów Zbójnickich 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można 
dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc 

maila: marketing@zbojnickie.pl  

 

Dane do przelewu: 

 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 

Ul. Jana III Sobieskiego 7 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 

 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

           Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 
             Dołącz do Karpackich Zbójów!                  

 

              Zapraszamy do zabawy!  
 

 

 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

